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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen 

pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang 

hendak disejahterakan. Landasan dibentuknya Undang-Undang Desa adalah 

karena desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-

cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang 

pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka 

pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal 

Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan 

Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu 

juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 

yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, 

Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha 

Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes 

adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum 

dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis 

mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar 
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merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk 

dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli 

Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa.
1
 Keberadaan BUMDes sangat strategis yang 

pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian 

desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes, 

adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta 

optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telahada. Di 

sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka 

memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran. 

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu 

dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan 

demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam 

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, 

makmur, dan sejahtera. UU Desa menghadirkan BUMDes sebagai upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dalam pasal 89 UU No. 6 

th. 2014 tentang Desa. 

Desa Ponggok merupakan Desa yang telah membentuk BUMDes sejak 

tahun 2014. Desa Ponggok dapat dikatakan berhasil untuk mengelola 

BUMDes karena peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. Hal ini 

berdasarkan data peningkatan pendapatan BUMDes sebagaimana terlampir 

dalam tabel berikut:
2
 

                                                           
1Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1) 
2Sumber: BUMDes Tirta Mandiri 2020 
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Tabel 1.1. Data Peningkatan Pendapatan BUMDes Desa Ponggok 

No Tahun Pendapatan (Rp) 

1 2014 1.153.075.730 

2 2015 5.181.507.251 

3 2016 10.300.000.000 

4 2017 13.452.670.412 

5 2018 16.400.000.000 

 

Dengan kehadiran BUMDes ini desa Ponggok menjadi lebih mandiri 

dan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes masih 

termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tak pelak di dalam praktek, 

beberapa kendala muncul terkait dengan proses pembentukan dan 

pengelolaannya. Besarnya peningkatan pendapatan BUMDes Tirta Mandiri 

Desa Ponggok tersebut rawan terjadi praktek korupsi. Maka diperlukan 

pengawasan pengelolaan BUMDes yang optimal agar tidak terjadi 

kecurangan. 

Praktek korupsi dana BUMDes pernah dituliskan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Ni Komang Dian Indrayani, dkk (Program Studi S1 

Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja) dengan judul 

“Pengaruh Kompetensi Pengawas, Pengalaman Kerja, Dan Komitmen 

Organisasi Terhadap Pendeteksian Kecurangan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) Sekabupaten Buleleng” terdapat beberapa contoh kasus 

kecurangan dana BUMDes Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu tahun 

2017 – 2018 yakni:  
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Tabel 1.2. Contoh Kasus Kecurangan Dana BUMDes Kabupaten Buleleng 

No Kasus  Kerugian 

1 Adanya dugaan monopoli yang dilakukan oleh Kepala 

Desa Sukawan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak 

terhadap pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). 

50 Juta 

2 Kepala Desa Ciaro diduga menggunakan dana BUMDes 

yang bersumber dari Dana Desa untuk kepentingan 

pribadinya. 

30 Juta 

3 Kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, 

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 

900 Juta 

4 Adanya penyalahgunaan dana BUMDes. Hal ini terjadi 

karena struktur kepengurusan BUMDes merupakan 

anggota keluarga kades 

20 Juta 

5 BUMDes Gema Matra, Desa PucakSari yang berada di 

Kecamatan Busungbiu di bekukan operasionalnya. 

389 Juta 

 

 Berdasarkan data tersebut, fakta bahwa tindak pidana korupsi 

memang terjadi dalam pengelolaan BUMDes. Adanya penelitian ini sangat 

penting untuk dilakukan karena tindak pidana korupsi merupakan tindak 

pidana yang merugikan masyarakat dan negara. Apabila tidak ditangani 

dengan tepat dan tuntas maka tindak pidana korupsi akan mengakibatkan 

kerugian yang lebih besar dan lebih luas karena dan merupakan kejahatan luar 

biasa (extra ordinary crime) sehingga upaya pengawasan dana BUMDes 

sangat penting untuk dilakukan agar hal-hal yang merugikan tersebut tidak 

terjadi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tesis yang berjudul 

"Pengawasan Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok (Studi 

Kasus Pengelolaan BUMDes Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang 

Desa)". 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengawasan BUMDes berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa? 

2. Bagaimana konsep pengawasan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Desa 

Ponggok yang secara preventif mencegah penyimpangan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengawasan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok 

berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

2. Untuk menganalisa konsep pengawasan pengelolaan BUMDes Tirta 

Mandiri Desa Ponggok yang secara preventif mencegah terjadinya 

penyimpangan. 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya terkait pengawasan 

pengelolaan dana BUMDes. 

2. Dapat mengetahui kontruksi penegakan hukum terhadap praktek 

kecurangan dana BUMDes, sebagai referensi upaya preventif agar tindak 

pidana korupsi dana BUMDes tidak terjadi serta dapat memberikan 

pandangan pembaca dan penulis yang mempunyai masalah serupa. 
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3. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh. 

 

D. Landasan Teori 

1. Tinjauan Pustaka 

Tesis yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya, meskipun dalam aspek-aspek tertentu 

terdapat kesamaan dengan kajian yang sudah ada, dan juga akan 

memperlihatkan perbedaan-perbedaanya. Moch. Solekhan menulis buku 

berjudul “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berbasis Partisipasi 

Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas)”, membahas 

penyelenggaraan pemerintahan di desa yang menitikberatkan pada 

pentingnya perlibatan seluruh potensi yang ada di masyarakat sebagai 

bentuk partisipasi yang esensi, bukan yang teknis, hal ini dikatakan sangat 

penting karena penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa “berbeda” 

dengan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di tingkat atasnya karena 

konsep kehidupan bersama dan gotong royong di desa masih sangat kuat.
3
 

Riza Multazam Luthfy menulis Buku “Kelembagaan Legislatif 

Desa Berdasarkan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 

No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah” Pendekatan yang digunakan 

oleh Riza yakni pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan 

                                                           
3Moch. Solekhan, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam 

Membangun Mekanisme Akuntabilitas)”, Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Untan (KIAFE). Vol. 7 No.2, 2018. 
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peraturan perundang-undangan (statue approach).
4
 Fokus kajian dalam 

buku ini juga mengetengahkan tema tentang lembaga legislatif di desa 

dalam rentang waktu berlakunya UU No.22 tahun 1999 dan UU No.32 

tahun 2004 bukan UU No. 6 tahun 2014. 

Tesis Achmad Mudatsir Judul Politik Hukum Hubungan Kepala 

Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Undang-Undang Yang 

Mengatur Tentang Pemerintahan Desa Pasca Reformasi” fokus pada 

politik hukum hubungan antara kepala desa dan BPD terkait dengan 

dikeluarkannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari unsur 

“pemerintah desa” berimplikasi pada tampilnya kepala desa sebagai 

“pemain tunggal” di kancah pemerintahan desa berdasarkan UU Desa. 

Penelitian Ni Komang Dian Indrayani, dkk (Program Studi S1 

Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja) dengan judul 

“Pengaruh Kompetensi Pengawas, Pengalaman Kerja, dan Komitmen 

Organisasi Terhadap Pendeteksian Kecurangan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Sekabupaten Buleleng” meskipun didalamnya meneliti adanya 

praktek korupsi BUMDes, namun penelitian ini merupakan penelitian 

akuntansi bukan penelitian hukum. Sehingga pembahasan penelitian ini 

adalah tentang mekanisme organisasi dan sumber daya manusia pengelola 

BUMDes. 

“Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: 

Kajian Politik dan Kebijakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam 

                                                           
4Riza Multazam Luthfy, “Kelembagaan Legislatif Desa Berdasarkan UU No.22/1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah”, Thesis Universitas 

Islam Indonesia, 2018. 
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Desa” oleh Hayat dan Mar‟atul Makhmudah (Fakultas Hukum Universitas 

Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang) Dengan 

hasil penelitian bahwa potensi desa di Malang belum dioptimalkan secara 

baik. Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel 

dan partisipatif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di desa.  

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya lebih dititik beratkan 

dalam pembahasan upaya penanggulangan, pemberantasan dan 

pencegahan tindak pidana pungutan liar dalam metode penelitian normatif. 

Penelitian yang diusung oleh penulis akan memunculkan pembahasan 

yang lebih mendalam khususnya dalam pola pengawasan BUMDes Tirta 

Mandiri dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. 

2. Kerangka Teori 

a. Hukum Pidana Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Korupsi 

Memperhatikan pendapat Van Hamel bahwa “hukum pidana 

merupakan semua dasar-dasar yang diatur oleh suatu negara dalam 

menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan 

melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu 

nestapa kepada pelanggar larangan-larangan tersebut.
5
 Hukum pidana 

adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana. Istilah tindak 

pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda 

yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda 

namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan 

                                                           
5Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 9. 
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strafbaar feit.
6
 Strafbaar feit adalah perbuatan pidana, peristiwa pidana 

dan tindak pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, 

bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau 

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman 

pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
7
 

Perkembangan dalam hukum pidana menunjukan adanya istilah 

lain dari perbuatan pidana, yaitu tindak pidana. Istilah ini, karena 

tumbuhnya dari pihak kementrian kehakiman, sering dipakai dalam 

perundangundangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada 

“perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti 

perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana 

halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah 

kelakuan, tingkah laku, gerakgerik atau sikap jasmani seseorang, hal 

mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan 

belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Tindak pidana adalah 

pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum 

                                                           
6Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 67. 
7Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 60. 
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perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata pemerintah, yang oleh 

pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.
8
 

Kata korupsi berasal dari kata latin corruption atau corrupt. 

Kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu 

corruption. Bahasa Belanda corruptie dan muncul pula dalam 

pembenahaan bahasa Indonesia dengan istilah korupsi. Arti korupsi 

dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar 

Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai 

pejabat.
9
 Secara umum, pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah 

suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara atau 

penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan 

pribadi dan orang lain.
10

 

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam 

unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam 

unsur, yakni unsur-unsur subyektif itu adalah dan unsur-unsur 

obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif itu adalah 

unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan 

dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu 

yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan 

unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 

                                                           
8Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia, Bandung: Rafika 

Aditama, hlm. 1. 
9Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Surabaya: Fajar 

Mulia, hlm 211.  
10Aziz Syamsuddin, 2016, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15 
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dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana 

tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur 

subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah: 

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);  

2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging;  

3) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad;  

4) Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam 

rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.  

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 

1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 

2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang 

pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 

KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 

perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP; 

3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Perlu kita ingat 

bahwa unsur wederrechtelijk itu selalu harus dianggap sebagai 

disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur 

tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan 

secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang 

bersangkutan.
11

 

                                                           
11P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, hlm. 

183-184. 
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Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2001 unsur-

unsur tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:  

1) Melawan hukum. Unsur melawan hukum mencakup perbuatan 

tersebut di anggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan 

dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka 

perbuatan tersebut dapat dipidana. 

2) Memperkaya diri sendiri atau orangg lain atau suatu korporasi.  

3) Dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.  

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, 

menurut J. Soewartojo ada beberapa bentuk/jenis tindak pidana 

korupsi, yaitu sebagai berikut: 

1) Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, 

menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan.  

2) Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi 

dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam 

pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang 

perjalanan, pungli pada pos-pos pencegatan di jalan, pelabuhan dan 

sebagainya.  

3) Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, 

yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan 

peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.  

4) Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa 

lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi 

pemberi uang. 
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5) Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut 

pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik 

fasilitas yang diberikan. 

6) Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan 

kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak 

langsung.  

7) Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan 

fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain 

juga dapat atau berhak bila dilakuka secara adil. 

b. Perkembangan dan Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi 

Tindak pidana korupsi bukan merupakan hal baru di Indonesia. 

Sejak zaman kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi meski tidak 

secara khusus menggunakan istilah korupsi. Pasca zaman 

kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi 

kemerdekaan dengan pembangunan, korupsi terus mengganas sehingga 

mengganggu jalannya pembangunan nasional. Berbagai upaya 

pemberantasan dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik 

dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada 

maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang 

secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana 

korupsi. Perkembangan korupsi di Indonesia dapat dilihat melalui 

peraturan yang mendasarinya. Peraturan perundang-undangan yang 

pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi di 
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Indonesia beserta dengan penjelasan dan komentar-komentar selama 

keberlakuannya antara lain adalah: 

1) Delik korupsi dalam KUHP (1946). 

2) Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat No. 

PRT/Peperpu/013/1950. 

3) UU No. 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi. 

4) UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.  

5) TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

6) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 

dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

7) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

8) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

9) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

10) UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation 

Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. 

11) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi. 
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12) PP No. 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan 

Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

13) Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 

Korupsi. 

14) Perpres No.55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan 

dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan 

Jangka Menengah Tahun 2012-2014. 

15) Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. 

Adapun penyebab timbulnya tindak pidana korupsi, antara lain:  

1) Lemahnya pendidikan Agama, moral, dan etika;  

2) Tidak adanya suatu sistem yang keras terhadap pelaku koruptor; 

3) Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (Good 

Governance); 

4) Faktor ekonomi (di beberapa negara, rendahnya gaji pejabat publik 

seringkali menyebabkan korupsi menjadi “budaya”);  

5) Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang 

efektif dan efisien; serta 

6) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan 

yang berkembang dalam masyarakat.
12

 

                                                           
12Aziz Syamsuddin, Loc.Cit. 
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Dalam buku berjudul “Tindak Pidana Korupsi” yang ditulis 

oleh Kristian dan Yopi Gunawan, sebab-sebab terjadinya tindak pidana 

korupsi antara lain disebabkan karena beberapa hal, yakni:  

1) Lemahnya Pendidikan Agama dan Etika. 

2) Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak mengunggah 

kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung 

tindak pidana korupsi. 

3) Kurangnya Pendidikan Akan Etika dan Moral. Perkara-perkara 

tindak pidana korupsi di Indonesia banyak dilakukan oleh para 

koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dan 

terpelajar. Oleh karenanya perlu dilakukan reformasi di dunia 

pendidikan di mana pendidikan tidak hanya berorientasi pada nilai-

nilai etika, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. 

Penanggulangan tindak pidana korupsi salah satunya dapat 

ditempuh dengan menggunakan sarana pendidikan. 

4) Tidak Adanya Sanksi yang Keras dan Tegas. 

5) Kelangkaan Lingkungan yang Subur Untuk Perilaku Antikorupsi. 

6) Struktur Pemerintahan. 

7) Perubahan Radikal. Pada suatu sistem nilai yang mengalami 

perubahan radikal, tindak pidana korupsi muncul sebagai suatu 

penyakit nasional, transnasional bahkan internasional. Di Indonesia 

misalnya, perubahan sistem nilai yang radikal ini dapat ditemui 

dalam sebuah fakta dan keadaan di mana budaya malu melakukan 
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tindak pidana korupsi sudah hilang. Di tahun 1990-an, orang yang 

diduga melakukan tindak pidana korupsi disorot media akan 

menutupi mukanya karena rasa malu yang luar biasa. Nilai ini terus 

terkikis sehingga saat ini, apabila terdapat seseorang yang diduga 

melakukan tindak pidana korupsi, ia sudah tidak malu lagi untuk 

tampil bahkan melakukan kofenrensi pers. Perubahan radikal suatu 

sistem nilai seperti ini, baik secara langsung maupun tidak 

langsung akan meningkatkan kualitas dan kuantitas tindak pidana 

korupsi di Indonesia. 

8) Keadaan Masyarakat. Tindak pidana korupsi dalam suatu birokrasi 

bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.
13

 

c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Pasal 1 ayat 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 

Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

Maksud Pendirian BUMDes adalah sebagai usaha desa guna 

mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan 

masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat budaya 

                                                           
13Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 57-

58. 
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setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk 

dikelola oleh masyarakat desa. 

Sasaran Pendirian BUMDes adalah untuk mencapai 

pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes yakni:  

1) Terlayaninya masyarakat didesa dalam mengembangkan usaha 

produktif. 

2) Tersedianya media beragam usaha dalam menunjuang 

perekonomian masyarakat desa, sesuai dengan potensi desa dan 

kebutuhan masyarakatnya. 

3) Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan Usaha 

Mikro didesa yang mencangkup aspek regulasi dan perlindungan 

usaha. Dengan demikian Usaha Mikro didesa diharapkan mampu 

tumbuh dan berkembang secara sistematik, mandiri dan 

berkelanjutan serta sehat dan berdaya saing tinggi. 

  




